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3 września 2017r. -  korekta rozkładu jazdy pociągów 

- co nowego dla naszych Podróżnych ?  

 
3 września 2017 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów, co wiąże się przede wszystkim  

z niewielkimi zmianami godzin odjazdów i przyjazdów pociągów oraz z powrotem na tory pociągów, które  

w okresie wakacyjnym nie kursowały. 

Wiele pociągów, zwłaszcza na linii do Wągrowca skróci swój czas przejazdu o około 10 min. 

Na linii Poznań - Wolsztyn z uwagi na prace prowadzone przez PKP PLK nadal kursować będzie Zastępcza 

Komunikacja Autobusowa. Zakończenie prowadzonych prac zarządca infrastruktury przewidział na 15 września. 

Najważniejsze zmiany dotyczą odcinka z Poznania do Kutna, ze względu na trwające prace modernizacyjne 

koordynowane przez PKP PLK. S.A. Dzięki modyfikacji lokalizacji niektórych przystanków Zastępczej Komunikacji 

Autobusowej skróceniu ulegnie czas przejazdu na odcinku Września – Konin. Utrzymane zostaną również 

połączenia bezpośrednie w relacji Poznań – Konin – Poznań (przejazd autostradą A2) w liczbie 16 kursów/ dzień. 

 
 

Poznań – Gniezno – Mogilno 
  

 Pociąg nr 77160/1 z Poznania do Gniezna będzie wyjeżdżał o 15:34 (dotychczas o 15:19) – 15 minut 

później, 

 Pociąg nr 77936/7 z Poznania do Mogilna będzie wyjeżdżał o 16:37 (dotychczas o 16:54) – 17 minut 

wcześniej, 

 Pociąg nr 77938/9 z Poznania do Gniezna będzie wyjeżdżał o 19:04 (dotychczas o 18:50) – 14 minut 

później, 

 Pociąg nr 79934/5 z Gniezna do Poznania będzie wyjeżdżał o 10:06 (dotychczas o 9:34) – 32 minuty 

później, 

 Pociąg nr 79938/9 z Gniezna do Poznania będzie wyjeżdżał o 15:13 (dotychczas o 15:48) – 35 minut 

wcześniej, 

 Pociąg nr 79950/1 z Gniezna do Poznania będzie wyjeżdżał o 15:53 (dotychczas o 16:15) – 22 minuty 

wcześniej, 

 Pociąg nr 77230/1 z Gniezna do Poznania będzie wyjeżdżał o 17:12 (dotychczas o 17:24) – 12 minut 

wcześniej, 

 Pociąg nr 79946/7 z Mogilna do Poznania będzie wyjeżdżał o 18:54 (dotychczas o 18:38) – 16 minut 

później. 
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Poznań – Wągrowiec – Gołańcz  

 Pociąg nr 77623/4 z Poznania  do Gołańczy będzie wyjeżdżał o 9:20 (dotychczas o 9:10) – 10 minut 

później, 

 Pociąg nr 77652/3 z Poznania  do Wągrowca będzie wyjeżdżał o 17:28 (dotychczas o 17:18) – 10 minut 

później, 

 Pociąg nr 76658/9 - ostatni odjazd z Gołańczy - będzie wyjeżdżał o 20:23 (dotychczas o 20:09) –                     

14 minut później. 

 

 

Poznań – Konin – Kutno 
 

 Jedną z najważniejszych zmian jest zmiana lokalizacji przystanków Zastępczej Komunikacji 

Autobusowej w miejscowości Cienin oraz Cienin Kościelny.  Od 3 września funkcjonować zacznie  

jeden przystanek dla tych dwóch miejscowości – Cienin Zaborny Parcele, zlokalizowany w ciągu                 

drogi krajowej nr 92. Jednak co ważne, pasażerów podróżujących z Cienina  i Cienina Kościelnego                            

na przystanek Cienin Zaborny Parcele dowozić będą busy. Zmiana ta skutkować będzie skróceniem 

czasu przejazdu Zastępczej Komunikacji Autobusowej  na odcinku Września – Konin – Września                          

do 67 minut. 

 Pociąg nr 79301 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 3:13 (dotychczas 2:55) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 79303 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 4:08 (dotychczas 3:50) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 77003 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 4:24 (dotychczas 4:06) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 17305 z Kłodawy do Poznania będzie wyjeżdżał o 3:42 (dotychczas 3:16) – 26 minut później,  

 Pociąg nr 77207 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 5:35 (dotychczas 5:07) -28 minut później, 

 Pociąg nr 79307 z Koła do Poznania będzie wyjeżdżał o 5:57 (dotychczas 5:11) – 46 minut później, 

 Pociąg nr 17311 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 6:07 (dotychczas 5:44) – 23 minuty później, 

 Pociąg nr 79343 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 7:27 (dotychczas 7:09) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 79313 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 8:30 (dotychczas 8:12) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 77241 z Koła do Konina będzie wyjeżdżał o 8:50 (dotychczas 9:38) – 48 minut wcześniej, 

 Pociąg nr 79315 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 9:38 (dotychczas 9:17) – 21 minut później, 

 Pociąg nr 17319 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 9:21 (dotychczas 9:10) – 11 minut później, 

 Pociąg nr 79337 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 12:24 (dotychczas 11:56) – 28 minut później, 
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 Pociąg nr 77243 z Koła do Konina będzie wyjeżdżał o 12:54 (dotychczas 13:28) – 34 minuty wcześniej, 

 Pociąg nr 79223 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 13:23 (dotychczas 12:55) – 28 minut później, 

 Pociąg nr 79325 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 14:35 (dotychczas 14:07) – 28 minut później, 

 Pociąg nr 17327 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 14:31 (dotychczas 13:46) – 45 minut później, 

 Pociąg nr 79331 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 16:39 (dotychczas 16:21) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 79333 z Koła do Poznania będzie wyjeżdżał o 17:01 (dotychczas 16:17) – 44 minuty później, 

 Pociąg nr 17339 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 18:10 (dotychczas 17:43) – 27 minut później, 

 Pociąg nr 17201 z Kłodawy do Konina będzie wyjeżdżał o 19:00 (dotychczas 18:19) – 41 minut później. 

 

Poznań – Wolsztyn 
 

 Do dnia 15 września na odcinku Rakoniewice – Wolsztyn nadal będzie kursować Zastępcza Komunikacja 

Autobusowa. Od 16 września na linię Poznań – Wolsztyn wrócą również pociągi prowadzone 

lokomotywami parowymi, które będą kursować w relacji Wolsztyn-Poznań-Wolsztyn w każdą sobotę.  

 Pociąg nr 77636/7 z Wolsztyna do Poznania będzie wyjeżdżał od 18 września o  9:46 (dotychczas 9:33)   

- 13 minut później, 

 Pociąg nr 77640/1 z Wolsztyna do Poznania będzie wyjeżdżał od 16 września o 11:48 (dotychczas 11:36)  

- 12 minut później, 

 Pociąg nr 77029 z Wolsztyna do Poznania będzie wyjeżdżał w terminie od 3 do 14 września o 15:51,                    

od 15 września  o 15:48 (dotychczas 16:04) – odpowiednio 13 i 16 minut wcześniej, 

 Pociąg nr 77069 z Wolsztyna do Poznania będzie wyjeżdżał od 15 września o 17:43 (dotychczas 17:29)     

-  14 minut później,  

 Pociąg nr 77343 z Wolsztyna do Poznania będzie wyjeżdżał  o 19:30 (dotychczas 19:49) – 19 minut 

wcześniej, 

 Pociągi nr 77207 (Wolsztyn 5:48) oraz 77211 (Wolsztyn 16:11) od 16 września, w każdą sobotę 

obsługiwane będą przez trakcję parową, 

 Pociąg nr 77358 z Poznania do Wolsztyna będzie wyjeżdżał o 11:50 (dotychczas 12:01) – 11 minut 

wcześniej, 

 Pociąg nr 77082 z Poznania do Wolsztyna będzie wyjeżdżał o 13:54 (dotychczas 14:05) – 11 minut 

wcześniej, 

 Pociąg nr 77368 z Poznania do Wolsztyna będzie wyjeżdżał o 18:36 (dotychczas 18:55) – 19 minut 

wcześniej, 
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 Pociągi nr 77208 (Poznań 9:44) oraz 77212 (Wolsztyn 19:32) od 16 września, w każdą sobotę 

obsługiwane będą przez trakcję parową. 

 

Leszno – Zbąszynek 
 
 

 Pociąg nr 77431 z Leszna do Zbąszynka będzie wyjeżdżał o 5:16 (dotychczas 5:26) – 10 minut wcześniej, 

 Pociąg nr 77204 z Wolsztyna do Leszna będzie wyjeżdżał o 6:18 (dotychczas 6:28) – 10 minut wcześniej, 

 Pociąg nr 77212 z Wolsztyna do Leszna będzie wyjeżdżał o 10:48 (dotychczas 10:30) – 18 minut później. 

 

Leszno – Ostrów Wlkp. 
 

 
 Pociąg nr 79802 z Leszna do Ostrów Wlkp. będzie wyjeżdżał o 8:48 (dotychczas 8:58) – 10 minut 

wcześniej. 
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